แบบ ผ. ๐๒
รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕)
องค์การบริหารส่วนตาบลดอนศรีชุม อาเภอดอกคาใต้ จังหวัดพะเยา
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๒ สร้างคุณค่าและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ ๒ พัฒนาสังคม การศึกษาและวัฒนธรรม
๒. ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาสังคม การศึกษาและวัฒนธรรม
๒.๑ แผนงานการศึกษา

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

๑ โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ศูนย์ - เพื่อพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์
พัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์
ฑมฯษเด็กเล็กบ้านทุ่งหลวงพัฒนาของศูนย์ให้มีความพร้อนในการจัด ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านทุ่งหลวง
กิจกรรมต่างๆ
พัฒนา

๒๕๖๑
(บาท)
๒๐๐,๐๐๐

งบประมาณและที่มา
๒๕๖๒
๒๕๖๓
๒๕๖๔
(บาท)
(บาท)
(บาท)
๑๐๐,๐๐๐
๐
๐

๒๕๖๕
(บาท)
๐

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลลัพธ์
ที่คาดว่าจะได้รับ

๑.ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่มี
ที่ได้มาตรฐาน
ความพร้อมได้มาตรฐาน
มีภูมิทัศน์ที่น่าอยู่ น่าเรียนรู้

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
สานักปลัด

๒ โครงการส่งเสริมสนับสนุนการจัด - เพื่อเสริมสร้างและพัฒนาทักษะ ส่งเสริมและสนับสนุนการจัด
การเรียนการสอน
การเรียนรู้และเตรียมความพร้อม การเรียนการสอนในศูนย์พัฒนา
ให้แก่เด็กเล็กก่อนวัยเรียน
ในเขตพื้นที่ อบต.ดอนศรีชุม

๒๐,๐๐๐

๒๒,๐๐๐

๒๒,๐๐๐

๒๒,๐๐๐

๒๒,๐๐๐ ๑.ศูนย์พัฒนาเด็ก เด็กก่อนวัยเรียนมีพัฒนาการ ศพด. บ้านทุ่งหลวง
เล็กที่ได้มาตรฐาน ที่ดีขึ้นตามวัย
พัฒนา

๓ โครงการจัดการศึกษาสาหรับเด็ก - เพื่อเสริมสร้างและพัฒนาทักษะ ส่งเสริมและสนับสนุนการจัด
ปฐมวัย(๓–๕ ปี) ในศูนย์พัฒนา การเรียนรู้และเตรียมความพร้อม การเรียนการสอนในศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก(ศพด.)
ให้แก่เด็กเล็กก่อนวัยเรียน
ในเขตพื้นที่ อบต.ดอนศรีชุม

๒๐,๐๐๐

๒๒,๐๐๐

๒๒,๐๐๐

๒๒,๐๐๐

๒๒,๐๐๐ ๑.ศูนย์พัฒนาเด็ก เด็กก่อนวัยเรียนมีพัฒนาการ ศพด. บ้านทุ่งหลวง
เล็กที่ได้มาตรฐาน ที่ดีขึ้นตามวัย
พัฒนา

๔ โครงการส่งเสริมและสนับสนุนอา - เพื่อเสริมสร้างสุขภาพอนามัยที่ดี สนับสนุนอาหารกลางวันให้แก่
หารกลางวันสาหรับเด็กก่อนวัย ให้แก่เด็กก่อนวัยเรียนและเด็ก
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
เรียน(ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก)
นักเรียน
เขต อบต.ดอนศรีชุม

๒๐,๐๐๐

๙๐,๐๐๐

๙๐,๐๐๐

๙๐,๐๐๐

๙๐,๐๐๐ ๑.ร้อยละของเด็กที่ เด็กก่อนวัยเรียนมีพัฒนาการ ศพด. บ้านทุ่งหลวง
เข้าร่วมโครงการ ที่ดีขึ้นตามวัย
พัฒนา
๒.ร้อยละของเด็กที่มี
ศพด. วัดบ้านทุ่ง
พัฒนาการตามวัย

แบบ ผ. ๐๒
เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

๒๕๖๑
(บาท)
๓๐๐,๐๐๐
๕ โครงการส่งเสริมและสนับสนุนอา - เพื่อเสริมสร้างและพัฒนาทักษะ สนับสนุนอาหารเสริม(นม) ให้แก่
หารเสริม (นม) ให้แก่เด็กเล็ก การเรียนรู้ให้แก่เด็กเล็กก่อนวัยเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ก่อนวัยเรียน(ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก) - เพื่อเสริมสร้างสุขภาพอนามัยที่ดี เขต อบต.ดอนศรีชุม
ให้แก่เด็กก่อนวัยเรียน
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่มา
๒๕๖๒
๒๕๖๓
๒๕๖๔
(บาท)
(บาท)
(บาท)
๔๐,๐๐๐
๔๐,๐๐๐
๔๐,๐๐๐

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลลัพธ์
หน่วยงานที่
๒๕๖๕
ที่คาดว่าจะได้รับ
รับผิดชอบ
(บาท)
๔๐,๐๐๐ ๑.ร้อยละของเด็กที่ เด็กเล็กก่อนวัยเรียนและเด็กนัก ศพด. วัดบ้านทุ่ง
เข้าร่วมโครงการ เรียนมีการพัฒนาการเรียนรู้เป็นศพด. บ้านทุ่งหลวง
๒.ร้อยละของเด็กที่มไี ปในทางที่ดี และมีสุขภาพอนา โรงเรียนบ้าน
พัฒนาการตามวัย มัยที่สมบูรณ์แข็งแรง
ทุ่งหลวง

๓๐๐,๐๐๐
๖ โครงการส่งเสริมและสนับสนุนอา - เพื่อเสริมสร้างและพัฒนาทักษะ สนับสนุนอาหารกลางวันให้แก่
หารกลางวัน ให้แก่เด็กนักเรียน การเรียนรู้ให้แก่เด็กวัยเรียน
เด็กนักเรียนโรงเรียนบ้านทุ่งหลวง
(โรงเรียนบ้านทุ่งหลวง)
- เพื่อเสริมสร้างสุขภาพอนามัยที่ดี
ให้แก่เด็กวัยเรียน

๒๐๕,๐๐๐

๒๐๕,๐๐๐

๒๐๕,๐๐๐

๒๐๕,๐๐๐ ๑.ร้อยละของเด็กที่ เด็กวัยเรียนมีพัฒนาการเรียนรู้ โรงเรียนบ้าน
เข้าร่วมโครงการ เป็นไปในทางที่ดี และมีสุขภาพ ทุ่งหลวง
๒.ร้อยละของเด็กที่มอี นามัยที่สมบูรณ์แข็งแรง
พัฒนาการตามวัย

๓๐๐,๐๐๐
๗ โครงการส่งเสริมและสนับสนุนอา - เพื่อเสริมสร้างและพัฒนาทักษะ สนับสนุนอาหารกลางวันให้แก่
หารเสริม (นม) ให้แก่เด็กวัยเรียนการเรียนรู้ให้แก่เด็กวัยเรียน
เด็กนักเรียนโรงเรียนบ้านทุ่งหลวง
(โรงเรียนบ้านทุ่งหลวง)
- เพื่อเสริมสร้างสุขภาพอนามัยที่ดี
ให้แก่เด็กวัยเรียน

๑๐๐,๐๐๐

๑๐๐,๐๐๐

๑๐๐,๐๐๐

๑๐๐,๐๐๐ ๑.ร้อยละของเด็กที่ เด็กวัยเรียนมีพัฒนาการเรียนรู้ โรงเรียนบ้าน
เข้าร่วมโครงการ เป็นไปในทางที่ดี และมีสุขภาพ ทุ่งหลวง
๒.ร้อยละของเด็กที่มอี นามัยที่สมบูรณ์แข็งแรง
พัฒนาการตามวัย

๘ โครงการส่งเสริมการเรียนรู้เด็ก เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้เด็ก สร้างสนามเด็กเล่น (ฐานที่ ๓ ค่าย
ปฐมวัยท้องถิ่นไทย ผ่านการเล่น ปฐมวัยในองค์การบริหารส่วนตาบลกล SPIDER MAN) ณ.ศูนย์พัฒนา
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ดอนศรีชุม มีพัฒนาการสมบูรณ์ตามเด็กเล็กบ้านทุ่งหลวงพัฒนา
(ฐานที่ ๓ ค่ายกล SPIDER MAN)วัย ครบทั้ง ๔ ด้าน ผ่านการเล่น จานวน ๑ ฐาน
สนามเด็กเล่นสร้างปัญญา

๕๐,๐๐๐

๑.ร้อยละของเด็กที่ เด็กปฐมวัยในองค์การบริหารส่วศูนนย์พัฒนาเด็ก
เข้าร่วมโครงการ ตาบลดอนศรีชุมมีพัฒนาการสมเล็กบ้านทุ่งหลวง
๒.ร้อยละของเด็กที่มบี ูรณ์ตามวัย ครบทั้ง ๔ ด้าน พัฒนา
พัฒนาการตามวัย ผ่านการเล่นสนามเด็กเล่นสร้างสานักปลัด
ปัญญา

แบบ ผ. ๐๒

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

๙ โครงการพัฒนาศักยภาพพนักงาน - เพื่อพัฒนาองค์ความรู้และเพิ่มประส่งเสริมและสนับสนุนให้พนักงาน
ครูและบุคลากรทางการศึกษา สิทธิภาพในการปฏิบัติงานของพนัก ครู อบต.และบุคลากรทางการศึก
งานครู อบต.และบุคลากรทางการ ษาให้มีความรู้ความเข้าใจในการ
ศึกษาให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
ปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
พนักงานครู อบต.และบุคลากร
ทางการศึกษาจานวน ๓ ราย

๒๕๖๑
(บาท)

งบประมาณและที่มา
๒๕๖๒
๒๕๖๓
๒๕๖๔
(บาท)
(บาท)
(บาท)
๓๐,๐๐๐
๓๐,๐๐๐

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลลัพธ์
๒๕๖๕
ที่คาดว่าจะได้รับ
(บาท)
๓๐,๐๐๐ ๑.จานวนผู้เข้าร่วม พนักงานครู อบต.และบุคลากร
โครงการ
มีความรู้ ความสามารถปฏิบัติ
๒.ร้อยละ ความพึง งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
พอใจของผู้เข้าร่วม
โครงการ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
สานักปลัด

แบบ ผ. ๐๒
๒.๒ แผนงานสาธารณสุข

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

๒๕๖๑
(บาท)

๑ โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหา - เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาโรค จัดกิจกรรมการป้องกันและแก้ไข
โรคขาดสารไอโอดีนอย่างเข้มแข็งคอฟอกให้กับประชาชนในพื้นที่ ปัญหาโรคคอฟอกให้กับประชา
และยั่งยืน
ชนในพื้นที่
จานวน ๖ หมู่บ้าน

๒ โครงการส่งเสริมสนับสนุนการดา - เพื่อส่งเสริมสุขภาพอนามัยให้แก่ ส่งเสริมสนับสนุนการดาเนินงาน
เนินงานกองทุนหลักประกัน
เด็ก เยาวชน และประชาชน ในพื้นทีกองทุ
่ นหลักประกันสุขภาพ
สุขภาพระดับท้องถิ่น (สปสช.)
ระดับท้องถิ่น(สปสช)
- กิจกรรมออกกาลังกาย
จานวน ๑ กองทุน
- เพื่อพัฒนาศักยภาพ อสม.,อช.
- ลดกลุ่มเสี่ยงในผู้ป่วยเรื้อรัง
- สมุนไพรเพื่อสุขภาพ
๓ โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหา - ลดอัตราการเกิดโรคติดต่อที่นา
โรคต่าง ๆ(จัดซื้อน้ายา วัคซีนและโดยแมลงและโรคภัยอื่น ๆ
สารเคมีต่างๆ รวมถึงสนับสนุน
การจัดจัดกิจกรรมเกี่ยวกับการ
รณรงค์ป้องกัน บรรเทา
และควบคุม โรคต่าง ๆ )

จัดกิจกรรมเกี่ยวกับการควบคุม
ป้องกันและบรรเทาโรคต่าง ๆ
ภายในเขต อบต. ดอนศรีชุม
โดยเฉลี่ย ๓ ครั้งต่อปี

งบประมาณและที่มา
๒๕๖๒
๒๕๖๓
๒๕๖๔
(บาท)
(บาท)
(บาท)
๑๐,๐๐๐
๑๐,๐๐๐
๑๐,๐๐๐

ตัวชี้วัด
ผลลัพธ์
๒๕๖๕
(KPI)
ที่คาดว่าจะได้รับ
(บาท)
๑๐,๐๐๐ ๑.ร้อยละของจานวนสามารถป้องกันและแก้ไขปัญหา
หมู่บ้านที่เข้าร่วม โรคขาดสารไอโอดีนของประชา
โครงการ
ชนในพื้นที่ได้อย่างเข้มแข็งและ
๒.ร้อยละ ของระดับ ยั่งยืน
ความพึงพอใจของผู้
เข้าร่วมโครงการ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
สานักปลัด
ชมรม อสม.

๑๐๐,๐๐๐

๕๕,๐๐๐

๕๕,๐๐๐

๕๕,๐๐๐

๕๕,๐๐๐ ๑.ร้อยละของจานวนเด็ก เยาวชน และประชาชนมี กองทุนหลักประ
ผู้เข้าร่วมโครงการ สุขภาพอนามัยที่ดีสมบูรณ์
กันสุขภาพระ
๒.ร้อยละ ของระดับ แข็งแรง
ดับท้องถิ่น
ความพึงพอใจของ
ผู้เข้าร่วมโครงการ

๕๐,๐๐๐

๔๐,๐๐๐

๔๐,๐๐๐

๔๐,๐๐๐

๔๐,๐๐๐ ๑.ร้อยละของจานวนอัตราการเกิดโรคติดต่อหรือ
ผู้ป่วยโดยโรคต่าง ๆโรคภัยอื่นๆ ลดลง
ลดลง
๒.ร้อยละ ของระดับ
ความพึงพอใจของ
ประชาชนในพื้นที่

สานักปลัด,
หน่วยควบคุม
โรคติดต่อ,
โรงพยาบาล
ดอกคาใต้

แบบ ผ. ๐๒

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

๒๕๖๑
(บาท)
๒๐,๐๐๐

๔ โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอด - เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันโรคให้แก่สุนัข สารวจขึ้นทะเบียนและฉีดซีน
ภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระ และแมวที่ได้รับวัคซีนป้องกันโรคพิษประชากรสุนัขและแมวในเขตพื้น
ปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จ สุนัขบ้า
ที่องค์การบริหารส่วนตาบล
พระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ - เพื่อสร้างพื้นที่ปลอดโรคพิษสุนัข จานวน ๖ หมู่บ้าน
วลัยลักษณ์อัครราชกุมารี
บ้าที่มีประสิทธิภาพ
- เพื่อให้เป็นไปตามเป้าหมายที่จะ
ไม่ให้คนและสัตว์เสียชีวิตด้วยโรค
พิษสุนัขบ้าอย่างยั่งยืน
๑๒๐,๐๐๐
๕ โครงการสนับสนุนการดาเนินงาน - เพื่อสนับสนุนการดาเนินงานตาม สนับสนุนการจัดกิจกรรม
ตามแนวทางพระราชดาริด้าน แนวทางโครงการพระราชดาริด้าน ตามโครงการพระราชดาริด้าน
สาธารณสุข
สาธารณสุขทั้ง ๖ หมู่บ้าน ในเขต สาธารรสุข ของคณะกรรมการหมู่
พื้นที่
บ้านในเขตพื้นที่ อบต.ดอนศรีชุม
- เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่มีสุขภาพที
จานวน
่ดี ๖ หมู่บ้าน
สมบูรณ์แข็งแรง
๖ โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไข - เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาโรค จัดกิจกรรมการป้องกันและแก้ไข
ปัญหาโรคไข้เลือดออก
ไข้เลือดออกให้กับประชาชนในพื้นที่ ปัญหาโรคไข้เลือดออกให้กับประ
ชาชนในพื้นที่
จานวน ๖ หมู่บ้าน

งบประมาณและที่มา
๒๕๖๒
๒๕๖๓
๒๕๖๔
(บาท)
(บาท)
(บาท)
๓๒,๐๐๐
๓๒,๐๐๐
๓๒,๐๐๐

๑๒๐,๐๐๐

๑๐,๐๐๐

๘๐,๐๐๐

๑๐,๐๐๐

๘๐,๐๐๐

๑๐,๐๐๐

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลลัพธ์
๒๕๖๕
ที่คาดว่าจะได้รับ
(บาท)
๓๒,๐๐๐ ๑.ร้อยละของจานวนประชาชนมีความตระหนักใน
สุนัขและแมวที่มีการเรื่องของอันตรายที่เกิดจากโรค
ขึ้นทะเบียนและฉีดวัพคิษสุนัขบ้า และให้ความร่วมมือ
ในการขึ้นทะเบียนและฉีด
ซีน
วัคซีน
สุนักและแมว

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
สานักปลัด,
หน่วยควบคุม
โรคติดต่อ,
โรงพยาบาล
ดอกคาใต้

๘๐,๐๐๐ ๑.จานวนโครงการทีป่ ระชาชน ในพื้นที่มีคุณภาพ งานพัฒนาชุมชน
มีการดาเนินงาน ชีวิตจากการดาเนินงานตามแนว สานักปลัด
๒.ร้อยละ ของระดับ ทางโครงการพระราชดาริด้าน
ความพึงพอใจของ สาธารณสุข
ผู้เข้าร่วมโครงการ

๑๐,๐๐๐ ๑.ร้อยละของจา สามารถป้องกันและแก้ไขปัญหา สานักปลัด
นวนหมู่บ้านที่เข้า โรคไข้เลือดออกของประชาชน ชมรม อสม.
ร่วมโครงการ
ในพื้นที่ได้อย่างเข้มแข็งและ
๒.ร้อยละ ของระดับ ยั่งยืน
ความพึงพอใจของผู้
เข้าร่วมโครงการ

แบบ ผ. ๐๒
๒.๓ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมขน

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

๑ โครงการเพิ่มประสิทธิภาพและ เพื่อให้ทุกหมู่บ้าน/ชุมชน มีแผนชุม อบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดทา
สนับสนุนการจัดทา ทบทวน ชนมีการวางแผน และมีแผนเป็น แผนพัฒนาหมู่บ้าน/ชุมชน และ
แผนหมู่บ้าน/ชุมชน
เครื่องมือในการพัฒนาด้วยชุมชนเองแผนพัฒนาท้องถิ่น
เพื่อให้เกิดการบูรณาการร่วมกันระ
หว่างแผนชุมชนกับแผนพัฒนา อบต.
โดยนาโครงการที่เกินศักยภาพของ
หมู่บ้าน/ชุมชนมาเชื่อมโยงบรรจุไว้
ในแผนของ อบต.
๒ โครงการจัดทา/ทบทวนแผน
- เพื่อจัดทา/ทบทวนแผนพัฒนาท้อจงัดทา/ทบทวนแผนพัฒนาท้อง
พัฒนาท้องถิ่น
ถิ่นสีปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) ถิ่นสีปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔)

๓ โครงการเสริมสร้างสานึกประชา - เพื่อส่งเสริมการปกครองในระ
ธิปไตยและการมีส่วนร่วมทุกภาคบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหา
ส่วน
กษัตริย์ทรงเป็นประมุข
- เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนทุกภาคส่วน

จัดกิจกรรมส่งเสริมและสร้างสา
นึกในเรื่องของประชาธิปไตย แก่
ประชาชนในพื้นที่
อย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง

งบประมาณและที่มา
๒๕๖๒
๒๕๖๓
๒๕๖๔
(บาท)
(บาท)
(บาท)
๑๐,๐๐๐
๑๐,๐๐๐
๑๐,๐๐๐

ตัวชี้วัด
ผลลัพธ์
๒๕๖๕
(KPI)
ที่คาดว่าจะได้รับ
(บาท)
๑๐,๐๐๐ ๑.จานวนแผนชุมชนทาให้เกิดการเรียนรู้การจัดทา
ในเขตพื้นที่ อบต. แผน และได้มีการจัดทา ปรับ
ดอนศรีชุม
ปรุงทบทวนแผนหมู่บ้าน/ชุม
๒.แผนหมู่บ้าน/ชุม ชนที่ได้มาตรฐาน
ชนที่ได้มาตรฐาน

๒๐,๐๐๐

๑๐,๐๐๐

๑๐,๐๐๐

๑๐,๐๐๐

๑๐,๐๐๐ ๑.ร้อยละ ของแผน แผนพัฒนาท้องถิ่นที่มีประ
งานโครงการที่นาไป สิทธิภาพ สามาถรนาไปสู่การ
จัดทางบประมาณ พัฒนาพื้นที่ได้จริง
รายจ่าย
๒.ร้อยละ ของแผน
งานโครงการที่นาไป
ปฏิบัติจริง

สานักปลัด

๒๐,๐๐๐

๒๐,๐๐๐

๒๐,๐๐๐

๒๐,๐๐๐

๒๐,๐๐๐ ๑.จานวนครั้งในการ ประชาชนมีความสานึกและมี
กิจกรรม
ความเข้าใจในการปกครองใน
๒.ร้อยละ ความพึง ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระ
พอใจของประชาชนมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
ที่เข้าร่วมโครงการ

สานักปลัด,

๒๕๖๑
(บาท)
๒๐,๐๐๐

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
สานักปลัด

แบบ ผ. ๐๒

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

๔ โครงการส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมเพื่อส่งเสริมสนับสนุนการจัดกิจกรรมสนับสนุนการจัดกิจกรรมของ
ของสภาเด็กและเยาวชน
ของสภาเด็กและเยาวชน
สภาเด็กและเยาวชนในพื้นที่
ตาบลดอนศรีชุม
อบต.ดอนศรีชุม
อย่างน้อย ๑ ครั้ง

๕ โครงการจัดกิจกรรมเนื่องในวัน เพื่อราลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ จัดพิธีถวายราชสักการะและกล่าว
ท้องถิ่นไทย
แห่งพระบาทสมเด็จพระจุลจอม ราชสดุดีพระบาทสมเด็จพระจุล
จอมเกล้าเจ้าอยู่หัว กิจกรรมบา
เกล้าเจ้าอยู่หัว
เพ็ญประโยชน์ต่อสาธารณะ
ต่าง ๆ
โดยมีผู้เข้าร่วมจานวน ๕๐ คน
๖ โครงการส่งเสริมสนับสนุนการ - เพื่อประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารก่อสร้างติดตั้งหอกระจายข่าวใน
ดาเนินงานหอกระจายข่าวหมู่ ในหมู่บ้าน ข้อมูลข่าวสารของ อบต.หมู่บ้าน หมู่ที่ ๓
บ้าน หมู่ที่ ๓ บ้านคลองประปา ตลอดถึงข้อมูลข่าวสารทางราชการ อย่างน้อย 1 แห่ง
อื่นๆให้ประชาชนในหมู่บ้านได้รับ
ทราบ

๒๕๖๑
(บาท)
๒๐,๐๐๐

๑๐,๐๐๐

งบประมาณและที่มา
๒๕๖๒
๒๕๖๓
๒๕๖๔
(บาท)
(บาท)
(บาท)
๒๐,๐๐๐
๒๐,๐๐๐
๒๐,๐๐๐

๑๐,๐๐๐

๑๐,๐๐๐

๒๐๐,๐๐๐

๑๐,๐๐๐

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลลัพธ์
หน่วยงานที่
๒๕๖๕
ที่คาดว่าจะได้รับ
รับผิดชอบ
(บาท)
๒๐,๐๐๐ ๑.จานวนครั้งในการเด็กและเยาวชนในเขตพื้นที่ได้ สานักปลัด
จัดกิจกรรม/โครง มีการจัดกิจกรรมที่เป็นประโยชน์
การ
ต่อส่วนรวม
๒.ร้อยละ ความพึง
พอใจของผู้ร่วม
โครงการ
๑๐,๐๐๐ ๑.จานวนผู้เข้าร่วม ผู้เข้าร่วมโครงการฯราลึกถึง
กิจกรรม/โครงการ พระมหากรุณาธิคุณแห่งพระ
๒.ร้อยละ ความพึง บาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้า
พอใจของผู้ร่วม เจ้าอยู่หัวพนักงานตระหนักถึง
โครงการ
บทบาทของตนในการบริการ
ประชาชน

สานักปลัด

๑.จานวนหอกระจายประชาชนได้รับทราบข้อมูลข่าว กองช่าง
ข่าวที่มีการติดตั้ง สารเกี่ยวกับกิจการของหมู่บ้าน
๒.ร้อยละความพึงพอขององค์การบริหารส่วนตาบล
ใจของประชาชนใน และข่าวสารของทางราชการอื่นๆ
หมู่บ้าน

แบบ ผ. ๐๒

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

๒๕๖๑
(บาท)

๗ โครงการส่งเสริมสนับสนุนการ - เพื่อประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารก่อสร้างติดตั้งหอกระจายข่าวใน
ดาเนินงานหอกระจายข่าวหมู่ ในหมู่บ้าน ข้อมูลข่าวสารของ อบต.หมู่บ้าน หมู่ที่ ๔
บ้าน หมู่ที่ ๔ บ้านทุ่ง
ตลอดถึงข้อมูลข่าวสารทางราชการ อย่างน้อย 1 แห่ง
อื่นๆ ให้ประชาชนในหมู่บ้านได้
รับทราบ

งบประมาณและที่มา
๒๕๖๒
๒๕๖๓
๒๕๖๔
(บาท)
(บาท)
(บาท)
๒๐๐,๐๐๐

๒๐๐,๐๐๐

๘ โครงการส่งเสริมสนับสนุนการ - เพื่อประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารก่อสร้างติดตั้งหอกระจายข่าวใน
ดาเนินงานหอกระจายข่าวหมู่ ในหมู่บ้าน ข้อมูลข่าวสารของ อบต.หมู่บ้าน หมู่ที่ ๖
บ้าน หมู่ที่ ๖ บ้านทุ่งหลวง
ตลอดถึงข้อมูลข่าวสารทางราชการ อย่างน้อย ๑ แห่ง
พัฒนา
อื่นๆ ให้ประชาชนในหมู่บ้านได้
รับทราบ

๒๕๖๕
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลลัพธ์
ที่คาดว่าจะได้รับ

๑.จานวนหอกระจายประชาชนได้รับทราบข้อมูลข่าว กองช่าง
ข่าวที่มีการติดตั้ง สารเกี่ยวกับกิจการของหมู่บ้าน
๒.ร้อยละความพึงพอขององค์การบริหารส่วนตาบล
ใจของประชาชนใน และข่าวสารของทางราชการอื่นๆ
หมู่บ้าน
๑.จานวนหอกระจายประชาชนได้รับทราบข้อมูลข่าว กองช่าง
ข่าวที่มีการติดตั้ง สารเกี่ยวกับกิจการของหมู่บ้าน
๒.ร้อยละความพึงพอขององค์การบริหารส่วนตาบล
ใจของประชาชนใน และข่าวสารของทางราชการอื่นๆ
หมู่บ้าน

๙ โครงการส่งเสริมสนับสนุนการจัด - เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนมีครอบ ส่งเสริมและสนับสนุนการจัด
กิจกรรมของศูนย์พัฒนาครอบครัวครัวที่อบอุ่น เข้มแข็ง ก่อเกิดสายใย กิจกรรมต่าง ๆที่เกี่ยวข้องกับ
และกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการ รักในครอบครัว และชุมชน
การพัฒนาสถาบันครอบครัว
พัฒนาสังคมและความมั่นคงของ - เพื่อส่งเสริมให้สังคมมีความมั่นคงและการพัฒนาสังคมต่าง ๆ
มนุษย์
แข็งแรง
จานวน ๒ - ๓ กิจกรรม

๓๐,๐๐๐

๓๐,๐๐๐

๓๐,๐๐๐

๓๐,๐๐๐

๓๐,๐๐๐ ๑.จานวนกิจกรรม - ก่อเกิดสายใยในครอบครัว
ที่ดาเนินการ
และชุมชน
๒.ร้อยละ ของระดับ - ประชาชนมีครอบครัวที่อบ
ความพึงพอใจของ อุ่นเข้มแข็ง
ผู้เข้าร่วมโครงการ - สังคมมีความมั่นคงและ
แข็งแรง

๑๐ โครงการเพิ่มประสิทธิภาพ
องค์กรสตรีตาบลดอนศรีชุม

๒๐,๐๐๐

๒๐,๐๐๐

๒๐,๐๐๐

๒๐,๐๐๐

๒๐,๐๐๐ ๑.ร้อยละของจา
นวนสตรีที่เข้าร่วม
โครงการ
๒.ร้อยละ ความพึง
พอใจของผู้ร่วม
โครงการ

เพื่อส่งเสริมสนับสนุนการจัด
กิจกรรมของกลุ่มสตรี

สนับสนุนการจัดกิจกรรมของ
กลุ่มสตรีในพื้นที่ อบต.ดอนศรีชุม

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

สานักปลัด

ทาให้เกิดความสามัคคี และการกลุ่มพัฒนาสตรี
มีเครือข่ายการทางานร่วมกัน
ของกลุ่มสตรี ในพื้นที่ อบต.
ดอนศรีชุม

แบบ ผ. ๐๒
๒.๔ แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

๑ โครงการส่งเสริมการจัดกิจกรรม - เพื่อส่งเสริม สนับสนุน การจัด ส่งเสริมการจัดกิจกรรมเกี่ยวกับ
เกี่ยวกับ งานพิธี งานรัฐพิธี งาน กิจกรรมเกี่ยวกับงานพิธี งานประ การจัดงานพิธีงานประเพณี และ
สาคัญทางศาสนา งานประเพณี เพณีและวันสาคัญต่างๆ
งานสาคัญต่าง ๆ ในเขตพื้นที่
ของไทย ของท้องถิ่น เช่น งาน - เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดี และในเขตจังหวัดพะเยา
เทศกาลต่างๆ งานแห่เทียน งาน ต่อสถาบันชาติ ศาสนา และพระ เฉลี่ย ๓ ครั้ง/ปี
สลากภัต งานรัฐพิธีต่าง ๆ ฯลฯ มหากษัตริย์
- เพื่อสืบสาน อนุรักษ์ ประเพณี
ต่างๆ ให้ดารงอยู่ต่อไป

๒๕๖๑
(บาท)
๑๐๐,๐๐๐

งบประมาณและที่มา
๒๕๖๒
๒๕๖๓
๒๕๖๔
(บาท)
(บาท)
(บาท)
๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐

ตัวชี้วัด
ผลลัพธ์
หน่วยงานที่
๒๕๖๕
(KPI)
ที่คาดว่าจะได้รับ
รับผิดชอบ
(บาท)
๑๐๐,๐๐๐ ๑.จานวนครั้งในการ - ประชาชนมีส่วนร่วมใน
สานักงานปลัด
จัดกิจกรรม/โครง กิจกรรมงานพิธี งานประเพณี
การ
และงานสาคัญต่าง ๆ
๒.ร้อยละ ความพึง - ประชาชนเกิดความจงรัก
พอใจของผู้ร่วม ภักดีต่อสถาบันชาติ ศาสนาและ
โครงการ
พระมหากษัตริย์
- ประชาชนได้มีส่วนร่วมใน
การอนุรักษ์สืบสานงานประเพณี
ต่าง ๆ

๒ โครงการจัดงานประเพณี วันปี๋ - เพื่อการสืบสาน อนุรักษ์ ประเพณีส่งเสริมการจัดกิจกรรมเกี่ยวกับ
ใหม่เมือง (วันสงกรานต์)
ปีใหม่เมือง(วันสงกรานต์) ให้ดารง การจัดงานวันปี๋ใหม่เมือง
อยู่ต่อไป
(วันสงกรานต์) ในเขตพื้นที่
- เพื่อเป็นการเสริมสร้างความ อบต. ดอนศรีชุม
สามัคคีให้กับประชาชนในชุมชน

๐

๐

๒๐,๐๐๐

๒๐,๐๐๐

๒๐,๐๐๐ ๑.ร้อยละของจานวน- ประชาชนได้มีส่วนร่วมใน
ประชาชนที่เข้าร่วม อนุรักษ์สืบสานงานปี๋ใหม่เมือง
โครงการ
(วันสงกรานต์)
๒.ร้อยละ ความพึง - ประชาชนมีความสามัคคี มี
พอใจของผู้ร่วม มีการร่วมมือกันในการจัด
โครงการ
กิจกรรม

สานักปลัด

๓ โครงการอนุรักษ์และส่งเสริม
กิจกรรมทางศาสนา

๐

๐

๒๐,๐๐๐

๒๐,๐๐๐

๒๐,๐๐๐ ๑.ร้อยละ ความพึง - ประชาชนได้มีส่วนร่วมใน
พอใจของผู้ร่วม อนุรักษ์สืบสานงานประเพณี
โครงการ
ทางศาสนาประจาท้องถิ่น

สานักปลัด

- เพื่อส่งเสริมและอนุรักษ์ กิจกรรม ส่งเสริมและสนับสนุนตลอดถึง
ทางศาสนา
กิจกรรมทางศาสนา

แบบ ผ. ๐๒

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

๔ โครงการจัดงาน วันเด็กแห่งชาติ เพื่อเป็นปลูกจิตสานึก และการสร้างจัดกิจกรรมเนื่องในวันเด็กแห่ง
ประจาปี ๒๕๖๓
ขวัญ กาลังใจให้แก่เด็กและเยาวชนชาติ ประจาปี๒๕๖๑
ในเขตพื้นที่ตาบลดอนศรีชุม

๒๕๖๑
(บาท)
๔๐,๐๐๐

งบประมาณและที่มา
๒๕๖๒
๒๕๖๓
๒๕๖๔
(บาท)
(บาท)
(บาท)
๔๐,๐๐๐
๔๐,๐๐๐
๔๐,๐๐๐

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลลัพธ์
๒๕๖๕
ที่คาดว่าจะได้รับ
(บาท)
๔๐,๐๐๐ ๑.จานวนเด็กที่เข้า เด็ก เยาวชน มีจิตสานึกที่ดีมี
ร่วมโครงการ
พฤติกรรมที่ดี มีความรับผิด
๒.ร้อยละ ของระดับ ชอบในหน้าที่
ความพึงพอใจของผู้
เข้าร่วมโครงการ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
สานักปลัด

- เพื่อการสืบสาน อนุรักษ์ ประเพณีส่งเสริมการจัดกิจกรรมเกี่ยวกับ
วันเข้าพรรษา ให้ดารงอยู่ต่อไป การจัดงานวันเข้าพรรษาในเขต
- เพื่อเป็นการเสริมสร้างจริยธรรม พื้นที่ อบต.ดอนศรีชุม
คุณธรรมให้กับประชาชนในชุมชน

๔๐,๐๐๐

๒๐,๐๐๐

๒๐,๐๐๐

๒๐,๐๐๐

๒๐,๐๐๐ ๑.ร้อยละของจานวน- ประชาชนได้มีส่วนร่วมใน
ประชาชนที่เข้าร่วม อนุรักษ์สืบสานงานปี๋ใหม่เมือง
โครงการ
(วันสงกรานต์)
๒.ร้อยละ ความพึง - ประชาชนมีความสามัคคี
พอใจของผู้ร่วม มีการร่วมมือกันในการจัด
โครงการ
กิจกรรม

๖ โครงการจัดซื้อจัดหาอุปกรณ์กีฬา -, เพื่อส่งเสริมสุขภาพอนามัย
สนับสนุนอุปกรณ์กีฬา,อุปกรณ์
อุปกรณ์ออกกาลังกาย
- เพื่อเสริมสร้างความสามัคคี
ออกกาลังกายให้แก่หมู่บ้านใน
- ส่งเสริมการออกกาลังกายและใช้ เขตพื้นที่ อบต.ดอนศรีชุม
เวลาว่างให้เกิดประโยชน์
จานวน ๖ หมู่บ้าน

๖๐,๐๐๐

๒๐,๐๐๐

๒๐,๐๐๐

๒๐,๐๐๐

๒๐,๐๐๐ ๑.ประชาชนมีสุข ประชาชนมีสุขภาพอนามัยสม สานักงานปลัด
ภาพสมบูรณ์แข็ง บูรณ์แข็งแรง ใช้เวลาว่างให้
แรง
เกิดประโยชน์ และเกิดความ
๒.มีอุปกรณ์กีฬาและสามัคคีปรองดอง
เครื่องออกกาลังที่ได้
มาตรฐาน

๕ โครงการหล่อเทียนและถวาย
เทียนพรรษา

สานักปลัด

แบบ ผ. ๐๒

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

๗ โครงการส่งเสริมกิจกรรมการแข่ง - เพื่อส่งเสริมสุขภาพอนามัย
ส่งเสริมกิจกรรมการแข่งขันกีฬา
ขันกีฬาเช่น กีฬาเด็ก เยาวชน - เพื่อเสริมสร้างความสามัคคี
ต่าง ๆ
และประชาชน,กีฬาศูนย์พัฒนา - ส่งเสริมการออกกาลังกายและใช้ โดยเฉลี่ย ๓ ครั้งต่อปี
เด็กเล็ก
เวลาว่างให้เกิดประโยชน์

๘ โครงการแข่งขันราวงย้อนยุค

- เพื่อส่งเสริมสุขภาพอนามัย
สนับสนุนการออกกาลังกายโดย
- เพื่อเสริมสร้างความสามัคคี
การจัดการแข่งขันราวงย้อนยุค
- ส่งเสริมการออกกาลังกายและใช้ เขตพื้นที่ อบต.ดอนศรีชุม
เวลาว่างให้เกิดประโยชน์
จานวน ๖ หมู่บ้าน

๒๕๖๑
(บาท)
๒๕๐,๐๐๐

งบประมาณและที่มา
๒๕๖๒
๒๕๖๓
๒๕๖๔
(บาท)
(บาท)
(บาท)
๑๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐

๑๕,๐๐๐

๑๕,๐๐๐

๑๕,๐๐๐

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลลัพธ์
หน่วยงานที่
๒๕๖๕
ที่คาดว่าจะได้รับ
รับผิดชอบ
(บาท)
๑๐๐,๐๐๐ ๑.จานวนผู้เข้าร่วม เด็กเล็ก เด็ก เยาวชนและประ สานักปลัด
โครงการ
ชาชน รวมถึงบุคลากรท้องถิ่น
๒.ร้อยละ ของระดับ มีสุขภาพอนามัยดีสมบูรณ์ แข็ง
ความพึงพอใจของ แรงใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์
ผู้ที่เข้าร่วมโครงการและเกิดความสามัคคีปองดอง
๑๕,๐๐๐ ๑.ประชาชนมีสุข ประชาชนมีสุขภาพอนามัยสม สานักงานปลัด
ภาพสมบูรณ์แข็ง บูรณ์แข็งแรง ใช้เวลาว่างให้
แรง
เกิดประโยชน์ และเกิดความ
๒.ร้อยละ ของระดับ สามัคคีปรองดอง
ความพึงพอใจของ
ผู้ที่เข้าร่วมโครงการ

แบบ ผ. ๐๒
๒.๕ แผนงานงบกลาง
งบประมาณและที่มา
ตัวชี้วัด
ผลลัพธ์
๒๕๖๑
๒๕๖๒
๒๕๖๓
๒๕๖๔
๒๕๖๕
(KPI)
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
ที่คาดว่าจะได้รับ
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
๑ โครงการส่งเสริมพัฒนาคุณภาพ - เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ผู้สูงอายุในเขตพื้นที่รับผิดชอบ ๓,๒๐๗,๖๐๐ ๔,๔๐๐,๐๐๐ ๔,๔๐๐,๐๐๐ ๔,๔๐๐,๐๐๐ ๔,๔๐๐,๐๐๐ ๑.ร้อยละของจานวนผู้สูงอายุมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
ผู้สูงอายุที่เข้าร่วม
ชีวิตผู้สูงอายุ
ของอบต.ดอนศรีชุม
โครงการ
ประมาณ ๕๒๗ คน
๒.ร้อยละของระดับ
ความพึงพอใจของผู้
เข้าร่วมโครงการ
เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
สานักปลัด

๒ โครงการส่งเสริมพัฒนาคุณภาพ - เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ คนพิการในเขตพื้นที่รับผิดชอบ
ชีวิตผู้พิการ
ของ อบต.ดอนศรีชุม
ประมาณ ๑๘๔ คน

๖๖๐,๐๐๐ ๑,๗๖๖,๔๐๐ ๑,๗๖๖,๔๐๐ ๑,๗๖๖,๔๐๐ ๑,๗๖๖,๔๐๐ ๑.ร้อยละของจานวนผู้พิการมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
ผู้พิการที่เข้าร่วม
โครงการ
๒.ร้อยละ ของระดับ
ความพึงพอใจของผู้
เข้าร่วมโครงการ

สานักปลัด

๓ โครงการส่งเสริมพัฒนาคุณภาพ - เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ติดเชื้อ ผู้ติดเชื้อในเขตพื้นที่รับผิดชอบ
ชีวิตผู้ติดเชื้อ
ของ อบต.ดอนศรีชุม
ประมาณ ๓๕ คน

๑๗๔,๐๐๐

สานักปลัด

๒๑๐,๐๐๐

๒๑๐,๐๐๐

๒๑๐,๐๐๐

๒๑๐,๐๐๐ ๑.ร้อยละของจานวนผู้ติดเชื้อมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
ผู้ติดเชื้อที่เข้าร่วม
โครงการ
๒.ร้อยละ ของระดับ
ความพึงพอใจของผู้
เข้าร่วมโครงการ

แบบ ผ. ๐๒

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

๔ โครงการส่งเสริมสนับสนุนการจัด - เพื่อให้สมาชิกในชุมชนมีจิตสานึกส่งเสริมและสนับสนุนการจัด
กิจกรรมของกองทุนสวัสดิการชุม ที่ดีต่อชุมชนและส่วนรวม
กิจกรรมต่าง ๆของกองทุนสวัสดิ
ชนตาบลดอนศรีชุม
- เพื่อให้สมาชิกในชุมชนมีสวัสดิการการชุมชนตาบลดอนศรีชุม
ตั้งแต่เกิดถึงตาย

๒๕๖๑
(บาท)
๑๐๐,๐๐๐

งบประมาณและที่มา
๒๕๖๒
๒๕๖๓
๒๕๖๔
(บาท)
(บาท)
(บาท)
๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลลัพธ์
๒๕๖๕
ที่คาดว่าจะได้รับ
(บาท)
๑๐๐,๐๐๐ ๑.จานวนกิจกรรม - สมาชิกในชุมชนมีจิตสานึก
ที่ดาเนินการ
ที่ดีต่อชุมชนและส่วนรวม
๒.ร้อยละ ของระดับ - สมาชิกในชุมชนมีสวัสดิการ
ความพึงพอใจของ ตั้งแต่เกิดถึงตาย
ผู้เข้าร่วมโครงการ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
สานักปลัด

